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Tak trochu v nové době,
za dramatických okolností, ale opět vám při
nášíme nové číslo našeho magazínu. Události se valí rychle, a je
těžké se na chvilku zastavit. Pokud se vám
to povede, chceme právě tuto vzácnou chvilku
zpříjemnit. Už na titulu se usmívá moderátorka
České televize Lucie Křížková. Velký rozhovor vám
ji představí podrobněji a zajímavě. Až budete sledovat pořad Sama doma nebo ČT3, budete si blíž.
Aktuální situaci v Praze popisuje náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček. Svět nemocnic očima lékařů, záchranářů i skrze osobnost
zasloužilých sester přinášíme hned v několika materiálech – z Benešova, Bulovky, nebo Ústeckého
kraje. Jak řídí situaci v zásobování zdravotnickými
a ochrannými prostředky právě v krajích, nebo
spolupráce záchranek a krajských nemocnic, to je
někdy opravdu drama. Ústečtí by mohli vyprávět!
Rozhovory také přinesou inspiraci lékařů sdílenou
medicínou. Tradiční čínská (TCM) je občas zatracována, ale na celém světě teď vědci a lékaři horečnatě sledují a ověřují poznatky, že byliny a metody
TCM mohou pomoci i proti epidemiím. Máme už
u nás zkušené lékaře, kteří se od čínských kolegů
hodně naučili a mohou pomoci i vám.
Tak hezké čtení, přátelé.


Jan Hovorka
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Lucie Křížková:
„Jako televizní
moderátorka mám
štěstí. Na pořady,
adrenalin i charitu.
Světové soutěže krásy jsou pro některé dívky
nesplněným snem. Pro Lucii Křížkovou už jen
vzpomínkou, která se ani moc nevybaví. Stejně „letmý start“ prožila v politice, a stejně tak
na tuto etapu moc nevzpomíná. Ztracená léta
to rozhodně nebyla – už pár let je moderátorkou televizního pořadu SAMA DOMA. Pro
tuto profesi se přednosti a zkušenosti, které
si ověřila v mládí, jistě hodí. Aktuálně přijala
i nabídku do programu ČT 3, který Česká televize spouští pro seniory.

Možná jste už mohla být ministryní, předsedkyní vlády
nebo nějaké strany, a zatím vám cestu do světa vytyčilo,
obrazně řečeno, molo. Možná spíš jeviště. Nemrzí vás to
někdy? I politika je tak trochu drama, jevištní kus...
Vůbec mě to nemrzí. Do zákulisí velké politiky jsem nahlédla při mé více než dvouleté praxi asistentky poslance,
následně i ministra v Poslanecké sněmovně. Tohle prostředí
není pro mě. Tedy prozatím. Teď se cítím nejlépe před televizními kamerami v roli moderátorky. Tohle povolání mi
přináší dostatečný adrenalin a naštěstí i dostatek volného
času pro mojí vůbec nejmilejší roli - pro roli maminky.
Co jste si přivezla za světových soutěží - přátelství, nezapomenutelný zážitek, motivaci jít dál a výš…?
Byla jsem na Miss World v Číně, na Miss Universe v Ekvádoru
a na World Beauty Championship v Miami. Zpětně jsem nejvíc
vděčná za možnost vycestovat do těchto zemí a alespoň povrchně je poznat. Přátelství byla krátkodobá, o motivaci jít dál
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nemohla být řeč. Jde o fyzickou krásu i o politiku. I kdybych se
přetrhla, byla sebemilejší, nejvíc se usmívala, nestačilo by to.
Uspěla jsem pouze v Miami, kde se hodnotila nejen krása, ale
i fyzické výkony (byla to napůl sportovní soutěž). Byla to ale
malá soutěž, která nemá velký věhlas, takže se s tímto úspěchem nikde moc nechlubím. Já se popravdě už moc nechlubím ani titulem Miss. Jsem za vítězství v národní soutěži krásy
vděčná, soutěž mi do života přinesla spoustu krásných věcí,
titul je ale jistým stigmatem. Jakmile mě někdo někde představuje a jako první zmíní, že jsem královnou krásy, mám chuť
se otočit a utéct. Vážně. Je vysilující lidem neustále dokazovat,
že jste inteligentní a nezajímáte se jen o kabelky a světový mír.
Prožila jste dost let ve “stálici” České televize, pořadu Sama
doma. Myslíte si, že v dnešní době rozvoje online komunikace, IG, FB, TW je tento formát konkurenčně ohrožen :)?
Ostatně otázku lze rozšířit i na celou klasickou televizi...
Doufám, že ne. Dosavadní trend ve sledovanosti napovídá,
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jsem skládala těhotná, na studium tedy nenavázala potřebná koncipientská praxe a po rodičovské dovolené se do
této praxe naskakuje dost složitě. Z hlediska časové náročnosti to pro mě bylo nemyslitelné. Dnes už mě tato profese
neláká. Některé znalosti se mi hodí třeba při projednávání
smluv, rozhodně si ale netroufám nikomu v ničem radit.
Když se na mě přátelé obrátí s prosbou o vyřešení nějaké
právní situace, rovnou přiznávám, že to neumím.
Máte dvě děti. Jaké jsou vaše vzpomínky na lékaře, sestry, porodnici?
Obě děti jsem rodila ve FN v Plzni na Lochotíně, kde jsou
prostorné porodní sály. Oba porody byly naštěstí bez komplikací, pohodové byly i další dny v porodnici, ráda na to
vzpomínám. Vždy jsem měla štěstí na milé porodní asistentky. Porodníka si pamatuji jen při porodu syna, při porodu dcery vše zvládla sama asistentka, porodník se jí jen
mihnul za zády. Tedy alespoň tak si to pamatuji :). Člověk
se soustředí jen na miminko a s odstupem času vše ostatní
splývá. Zpětně jsem ale opravdu ráda, že u obou porodů
byly empatické sestry, které nešetřily úsměvy.

Zabývala jste se pomocí nemocným lidem a podporovala projekty, zaměřené na pomoc opuštěným dětem.
Připravujete vlastní charitativní projekt?
Pomoc druhým (ať už nemocným, nebo lidem/dětem
v nouzi), u mě začala být efektivní až po výhře v soutěži
Miss. Za těch sedmnáct let jsem podpořila tolik projektů, že
by se to na stránky časopisu nevešlo. Nejvíce spolupracuji
se spolkem Dobrý skutek, ale pravidelně podporuji také
své kolegyně, které mají vlastní charitativní organizace.
Podpora není jen finanční, ale často pomůže i osobní účast
na konkrétních projektech a jejich podpora mediální. Protože ráda běhám, mám v hlavě plán na charitativní běh pro
Dobrý skutek, který bych ráda realizovala v roce 2021, ale
přípravy jsou teprve v začátcích.

Text: redakce, foto: str. 4 a 6 archiv LK,

str. 5 J. Adlt, str. 7 P. Pilařová

Byla jste někdy, třeba i jako dítě, delší dobu v nemocnici? Co byste si přála tam mít?
V nemocnici jsem párkrát byla a většinou jako raritní pacient.
Od třinácti let jsem mívala žlučníkové záchvaty a v patnácti
mi žlučník vyoperovali (v příbramské nemocnici jsem byla
prý nejmladší pacientkou s tímto problémem). Podruhé jsem
byla v nemocnici v sedmnácti letech s těžkou laryngitidou
(to jsem prý zas byla na dětském oddělení s tímto problémem nejstarší). Kdybych byla mladší, určitě bych u sebe
chtěla mít maminku. Jako dospívající slečna jsem už samotu
zvládala celkem dobře, ale trpěla jsem hlady. U operace žlučníku to bylo nezbytné, tam se hladovka obejít nedala, ale já
trpěla i při hospitalizaci s laryngitidou. Ale myslím, že za ta
léta se už stravování v nemocnicích zlepšilo. Kdybych byla dítětem na nemocničním lůžku v dnešní době, chtěla bych mít
u sebe tablet a wifi, aby mi čas rychleji utíkal :).

Mgr. Bc. Lucie Křížková

že o kontaktní pořady je stále zájem. Záleží, co divákům
nabízíte. Sama doma je nejen pro ženy na mateřské dovolené, ale máme širokou diváckou základnu i mezi seniory
a dokonce i mezi muži v produktivním věku, kteří mají televizi puštěnou jako kulisu při práci. Je těžké předpovídat, co
bude za deset, dvacet let, ale kvalitní zpravodajství, lifestylové magazíny, zajímavé dokumenty… Věřím, že si i nadále
udrží své diváky. Novým komunikačním kanálům ale moc
fandím. Sama jsem nadšeným uživatelem instagramu.
Vaše sportovní kariéra vás vybavila pro celý život - neplánujete třeba seriál lekcí zdravého pohybu na YouTube,
rozhovory se sportovci, režírovat? Pokračovat prostě ve
vaší videotvorbě.
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Je spousta věcí, které bych mohla díky technologickému
vývoji dělat, čím se navíc živit, víc tvořit, ale víte… Jsem teď
hlavně máma dvou malých dětí a ten čas s nimi mi nic nevynahradí. Zkoušela jsem natáčet videa s tipy na cvičení, ale
nejde dělat věci jen na půl a já sama na to všechno nestačila,
neměla kolem sebe ty správné lidi a nebylo to ono. Dny také
nejsou nafukovací, už to nebylo v mých silách. Jsem ráda za
moderování, které moji rodinu uživí a ambice v jiných odvětvích jsem zatím potlačila. Až budou děti větší a nebudou mě
tolik potřebovat, třeba něco nového vymyslím.
Hodilo se někdy vám osobně, že máte vystudovaná práva?
Mé znalosti z oblasti práva jsou jen teoretické, navíc s odstupem času (devíti let) už velmi chabé. Poslední státnice

n Narodila se v roce 1984 v Příbrami.
n Dvanáct let se věnovala sportovní gymnastice
v Sokole Příbram, také klavíru, sborovému zpěvu a atletice.
n Po ukončení všeobecného gymnázia vystudovala
obor Politologie na Filozofické fakultě ZČU a Právo na
Právnické fakultě ZČU.
n V roce 2003 získala titul Miss České republiky.
n Kromě modelingu se věnuje moderování v televizních vysíláních, po zkušenostech z televizí Nova a Prima
moderuje od září 2013 magazín Sama doma v České
televizi.
n Aktuálně je i součástí týmu televizního kanálu ČT3.
Je vdaná a je maminkou dvou dětí.
Je patronkou občanského sdružení Dobrý skutek.
Instagramový profil: @lucie_krizkova
Hospitalin 7
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VOLEJTE 800 160 166
Praha má speciální linku pro seniory. Zajistí jim nákupy i psychologickou pomoc. Od
půlky března je v provozu nová informační
linka 800 160 166 pražského magistrátu,
která je určena především pro seniory a další potřebné. Zkušení operátoři tu poskytnou
volajícím nejen pomoc s dovážkou nákupu
potravin či hygienických potřeb až domů,
ale nově zajistí i psychologickou pomoc.

Nemocnice Na Bulovce má jubilantku
Helena Fridrichová:
„Odejít jsem nechtěla nikdy!“
Když Helena Fridrichová v srpnu 1969 nastoupila jako sanitářka na Interní oddělení Nemocnice Na Bulovce, v Mladé Boleslavi byla spuštěna výroba modelu Škoda 100 a ve Spojených státech amerických se konal první ročník
hudebního festivalu Woodstock. Od té doby
se toho v naší nemocnici hodně změnilo a ve
vedení Interního oddělení se vystřídalo sedm
primářů, nicméně paní Helena si žádnou změnu nikdy nepřipustila a interně zůstává věrná
už více než padesát let.

„Moje práce mě baví a naplňuje i po těch dlouhých letech. Nikdy jsem upřímně neuvažovala o změně,“ říká skromně paní
Helena a pokračuje: „Když jsem byla malá holčička, chodily
jsme občas s maminkou na návštěvy za její kamarádkou na
internu. V podstatě jsem si už tehdy vybrala svou celoživotní
profesi. A nikdy jsem nelitovala.“
K výjimečnému pracovnímu jubileu paní Heleně za nemocnici pogratulovali a poděkovali náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Soňa Mendlová a ředitel Jan Kvaček.
„Ta pozitivní energie v přístupu k práci je skutečně úctyhodná
a velmi inspirativní pro mladší generace nelékařského personálu,“ řekl po setkání s paní Helenou Jan Kvaček.
Na otázku, zda se ve svých 66 letech nechystá omezit dvanáctihodinové směny paní Helena rázně odpovídá: „Ale
kdepak, není žádný důvod. Cítím se dobře a je tu spousta
práce. Věřím, že tady ještě pár let ve zdraví odsloužím.“ Nepochybně je to dobrá zpráva pro tým Interního oddělení
a především pak pro jeho pacienty. 
www.bulovka.cz
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Pomoc v terénu poskytnou pražským seniorům dobrovolníci z řad Červeného kříže, skautů, Života 90 a další, kteří
se zaregistrují přes web www.PomahamePraze.cz. Každý
z dobrovolníků, který se do projektu přihlásí, dostane speciální magistrátní kartičku, kterou se v případě potřeby
prokáže. Dobrovolníci dostanou také vstupní školení o dodržování hygienických pravidel při styku s občany.
„Chci poděkovat všem zúčastněným, kteří se na vzniku
této telefonní linky se všemi jejími službami podíleli,“ uvedl
náměstek primátora Petr Hlubuček. „Nečekáme na to, s čím
přijde vláda, jednáme sami. Jsme schopni našim nejohroženějším poskytnout informace, rady, psychologickou pomoc

nebo zavážku nákupu a jídla až domů. Za to chci všem,
kteří se na tom podílejí, opravdu poděkovat.“
Na provozu linky se kromě již zmíněných dobrovolníků
podílejí i firmy Košík a Rohlík, operátory do call centra
poskytla společnost Invia.
„Vedle této pomoci seniorům došlo ke zrušení pravidel
týkajících se parkování v modrých zónách. Věříme, že toto
opatření pomůže zlepšení vzájemné pomoci mezi občany.
Řada ze seniorů, kteří jsou nabádáni k tomu, aby zůstali
v těchto dnech doma, bydlí právě v rezidenčních zónách.
Chceme takto umožnit lepší obslužnost v rámci rodin,“
dodává Hlubuček.

Linka je informační:
senioři na ní získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření.
Linka je spojena s centrem pomoci seniorům:
díky spolupráci se soukromými firmami je možné zde
objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb
a díky propojení na poskytovatele sociálních služeb a
databázi dobrovolníků je možné zprostředkovat potřebnou pomoc a podporu.
Linka je určena i pro veřejnost:
kdokoli může zde upozornit na seniory ve svém okolí,
kteří by mohli potřebovat pomoc.

Linka je k dispozici také všem, kteří by se jako dobrovolníci chtěli do centra zapojit.

800 160 166

V týmu, který potřebným seniorům pomoc zajišťuje, s Magistrátem hl. m. Prahy a organizací Život 90 spolupracují
také Český červený kříž, skauti, hasiči, soukromí obchodníci
jako rohlík.cz nebo košík.cz a další.

Zdroje: www.praha.eu, www.PomahamePraze.cz,

www.prahadrzispolu.cz, www.hospitalin.cz
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Speciální spojení soukromého, neziskového a veřejného sektoru

S I T UAC E V M ET R O P O L I

Nedostatek roušek zvedl mimořádnou vlnu solidarity - lidé je
šijí doma a nabízejí je svým spoluobčanům. Z toho mám fakt
radost. Roušky je ale potřeba sterilizovat a bezpečně distribuovat potřebným. Hlavní město Praha a Český červený kříž
proto otevřeli sběrné místo na Mariánském náměstí, kam
mohou Pražané vyrobené bavlněné roušky nosit. Po sterilizaci v Nemocnici na Františku je dobrovolníci budou roznášet seniorům, dalším zranitelným lidem i poskytovatelům
sociálních služeb. Mám radost, že můžeme využít nejlepší
české vlastnosti a zapojit stovky lidí i organizací, kteří látkové roušky šijí. Češi ukazují, že jsou schopni vlastními silami
zvládnout i zcela mimořádné události. Za to všem moc děkuji. Látkové roušky mimochodem dokonale naplňují představu o fungování cirkulární ekonomiky. Mícháme i vlastní
desinfekci. Celníci nám dali k dispozici zabavený líh, k tomu
jsme sehnali od soukromníků další potřebné ingredience
a České vysoké učení technické v Praze nám z toho vyrobilo
desinfekci, která byla doposud na trhu nedostupná. Tu distribuujeme složkám IZS, potřebným organizacím i jednotlivým
městským částem! Mám opravdu radost, jak si dovedeme
v těchto situacích s mnohými problémy kreativně poradit.
Jak se nouzový stav a s ním i vylidněnější ulice promítají do
kriminality? Ubývá či přibývá například krádeží? Jak je to
s přestupky řidičů, když mají strážci zákona nakázáno kontrolovat řidiče jen v opravdu výjimečných případech?
Zatím nemám zprávy, že by rostla kriminalita. Podle mých
informací kriminalita dokonce klesá. Bezpečnostní složky se
snaží pracovat jako za normální situace. Každý den máme
porady krizového štábu, kde celou situaci důkladně analyzujeme a hledáme řešení na možné problémy.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr
Hlubuček Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast
životního prostředí, infrastruktury, technické
vybavenosti a bezpečnosti, se významně podílí na organizaci boje proti aktuální epidemii
v naší metropoli.

Ing. Petr Hlubuček:
Praha je bezpečná,
pomáhají
dobrovolníci
i solidarita obyvatel

Jako náměstek pro bezpečnost se jistě v posledních
dnech nezastavíte. V jaké oblasti přišel v souvislosti
s koronavirem největší nápor práce? Jakou největší výzvu teď momentálně řešíte vy osobně?
Praha, a to právě z mého popudu, začala… Je to situace, kterou dlouho nikdo nepamatuje, řada věcí se dělá za pochodu.
Mám obrovskou radost z toho, kolik se nám podařilo získat
dobrovolníků a jak jsme dovedli spojit soukromý, neziskový
a veřejný sektor a vytvořili jsme tak unikátní linku 800 160 166
pro seniory a další lidi v nouzi, kde poradíme, zařídíme donášku nákupu nebo třeba poskytneme psychologickou pomoc.
Za to chci všem opravdu poděkovat.
Praze chybí ochranné pomůcky. Jaké jsou podle vás
nejlepší způsoby, jak nyní situaci řešit, případně bránit
panice?

Hospitalin 10

Jak se díváte na iniciativy některých občanů, kteří
se snaží pomáhat těm, kteří nesmějí nebo nemohou
v těchto dnech ven? Má toto chování i nějaká rizika či
negativní dopady?
Praha právě z mého popudu začala organizovat dobrovolníky pro pomoc těm nejohroženějším. Děkuji Českému červenému kříži, Životu 90, skautům a dalším dobrovolníkům,
kteří nám pomáhají. Snažíme se pomáhat bezkontaktně,
riziko možné nákazy je tedy velmi malé. Každý z dobrovolníků dostane školení, jak se v této situaci chovat. A ještě
jednou všem dobrovolníkům upřímně děkuji. Věřím, že
společně celou situaci zvládneme.
Lze podle vás nějak odhadnout, kdy se Praha vrátí do
alespoň částečného normálního režimu?
To záleží na tom, jak se bude celá situace vyvíjet. V současné době nelze predikovat, kdy se počet nakažených přestane zvyšovat. My pracujeme na tom, aby město normálně
fungovalo. S firmami, které mají zásadní vliv na chod města, jako jsou dodavatelé elektřiny, plynu, vody, tepla, svozu
odpadu a dalšími každý den situaci probíráme. V tuto chvíli
je potřeba samozřejmě myslet už za horizont mimořádných opatření, karantény a nouzového stavu. Tato situace
se negativně podepisuje na ekonomice celé země a vlastně
i světa. Praha se bude snažit najít vhodné cesty, jak pomoci
živnostníkům a dalším ekonomicky ohroženým skupinám.

Text a foto: MHMP
Hospitalin 11

Ještě než přijdou lékaři a zdravotníci, můžeme se
chránit sami. Co doporučuje (a nedoporučuje) Světová
zdravotnická organizace?

WHO

WHO – Doporučení pro veřejnost
Základní ochranné opatření?
Informace!
Sledujte nejnovější informace o šíření COVID_19.
K tomu využívejte jak stránky WHO, tak národní
a místní instituce pro veřejné zdraví. U většiny lidí je
průběh onemocnění mírný a brzy se zotaví. Může však
být závažnější pro jiné. Proto se starejte nejen o vlastní
zdraví, ale i chraňte i ostatní!

1.

Často si myjte ruce
Pravidelně a důkladně si umývejte ruce, čistěte desinfekčními ubrousky s alkoholem, používejte mýdlo a horkou
vodu. Mezery mezi prsty, za nehty, důkladně po použití
WC, cestování, po příchodu domů.

WHO:
Udeřila pandemie
Nový koronavirus
COVID-19
je celosvětový
problém
V historii lidstva není mediálně sledována a zaznamenána pandemie takového rozsahu a šíření. Mor ve středověku zůstal jako legenda
a strašák a možná naivně si myslíme, že se již
neobjeví. Španělská chřipka zahubila stamilióny lidí teprve před sto lety. Protože vypukla
krátce po první světové válce a druhá se mezitím chystala, splynula nám s milióny dalších
mrtvých, zabitých zbraněmi a hladem. A to
byla možná chyba.

Hospitalin 12

2.

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla ustavena,
aby koordinovala péči o zdraví lidstva na celém světě. Je
oprávněna také vyhlašovat opatření, stanovovat potřebná
odborná kritéria, kvalifikace, postupy. Náhlý atak, jaký předvedl koronavirus, zaskočil i nejvyšší zdravotnický orgán.
Vznikla ale řada národních sebeobranných modelů. Čas
ukáže, jak byly (ne)účinné, a zda se hodí k zobecnění.

Ředitel české kanceláře WHO
Srdan Mitič
„Myslím, že bychom neměli být překvapení narůstajícím
počtem nakažených. I kvůli tomu je možné, že tu bude více
lidí, kteří budou mít horší příznaky onemocnění a komplikace. To znamená, že budou muset být hospitalizováni.
Bohužel se musíme také připravit na to, že na nemoc
můžou lidé i umírat,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál
ředitel české kanceláře Světové zdravotnické organizace
Srđan Matić. Zdůraznil ale, že na nemoc Covid-19 umírá
jen nízké procento lidí. Zároveň podle něj v Česku budou
samozřejmě i vyléčení pacienti. „Dnes už je to zhruba deset
nebo jedenáct dní, co se v Česku objevily první případy
nákazy. Když lidé nemají komplikovaný průběh nemoci, tak
se zhruba po 14 dnech začínají zotavovat. Takže v Česku
v následujících dnech budou čeští pacienti s dobrým koncem,“ dodal.

Zdroj: irozhlas.cz

Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi lidmi
Minimálně 1 - 2 metry udržuje vzdálenost venku, pokud
možno i v dopravních prostředcích, zejména a maximálně
od lidí, kteří kašlou nebo kýchají. Vylučují přitom aerosol-kapičky, ve kterých se viry transportují. Pokud jste příliš
blízko, můžete viry takto šířené vdechnout.

3.

Nedotýkejte se očí, nosu a úst
Ruce se dotýkají mnoha povrchů a mohou se na nich viry
zachytávat. Můžete si je právě tímto přenést do očí, nosu
nebo úst. Tudy se dostane do těla a může vyvolat onemocnění.

4.

Udržujte dýchací hygienu
Udržujte dýchací hygienu a sledujte, zda ji dodržuje i okolí.
V případě kýchání nebo kašle si zakrývejte nos a ústa
zahnutým loktem nebo jednorázovým papírovým kapesníkem. Ten hned zničte. Toto chování by mělo být samozřejmé, nešíří se tak jenom koronaviry.

5.

Pokud máte horečku, kašel nebo dýchací
potíže, vyhledejte lékaře
Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Telefonem konzultujte stav s lékařem (nechoďte neohlášeni do ordinace!)
a řiďte se pokyny, které vydávají úřady. Zůstaňte doma,
i když se vaše potíže subjektivně zlepší, a zůstává jen
zdánlivá rýma nebo bolest hlavy. Stále můžete být šiřiteli
nákazy.

MÝTY o ochraně proti koronaviru
Není pravda, že koronavirus se šíří hlavně ve vlhkém a horkém podnebí. Šíří se všude stejně úspěšně! Pomáhá hlavně
mytí rukou - opakované a důkladné.
Není pravda, že koronavirus může zničit chlad, přesněji
mráz, sníh a zimní počasí. Lidské tělo si udržuje stálou
teplotu, a jakmile se virus s ním dostane do kontaktu, může
způsobit onemocnění. Myjte si ruce! Důkladně a často.
Není pravda, že sauna, horká lázeň a koupele ve vroucí
vodě zahubí koronavirus. Ty poslední vám mohou i uškodit.
Myjte si ruce, důkladně a často. Tak se vyhnete infekci.
Není pravda, že koronavirus přenášejí komáři. Šíří se kapičkami,
které jsou ve vzduchu nebo na povrchu jako následek kýchání
a kašlání infikované osoby. Myjte si ruce! Důkladně a často.
Není pravda, že dezinfikovat ruce můžou sušiče. Pomáhá
spolehlivě dezinfekce s alkoholem, a - Myjte si ruce! Důkladně a často!
Není pravda, že proti koronaviru pomůže dezinfekční záření
UV lampy, ruce, ani jiné oblasti těla, nesterilizuje. Může navíc
způsobit silné podráždění kůže. Myjte si ruce! Důkladně a často!
Není pravda, že tepelné skenery odhalí nemocného koronavirem. Pouze zaznamenávají lidi se zvýšenou teplotou.
To ovšem neznamená, že tito lide jsou infoiování koronavirem. Horečka se při tomto onemocnění objeví za 2 - 10
dnů. Myjte si ruce! Důkladně a často!
Není pravda, že koronavirus může zahubit postřik alkoholem nebo chlórem. To vám tak maximálně může poškodit
oči, ústa, sliznici nebo oděv. Tyto látky se obecně sice k dezinfekci používají, je však třeba dbát příslušných lékařských
a hygienických doporučení. Myjte si ruce! Důkladně a často!
Není pravda, že proti koronaviru vás ochrání vakcíny
proti pneumonii a podobným onemocněním. Koronavirus
(2019-nCoV) je nový a potřebuje vakcínu vlastní. Očkování
proti respiračních chorobám se nicméně doporučuje. Myjte
si ruce! Důkladně a často!
Není pravda, že proti koronaviru pomáhá vyplachování nosu
fyziologickým roztokem, vodou s mořskou solí a podobně. To
pomáhá pouze při nachlazení. Myjte si ruce! Důkladně a často!
Není pravda, že bezpečně pomáhá konzumace česneku. To je
sice zdravé jídlo, má antimikrobiální vlastnosti, ale důkazy, že zahubí koronavirus, dosud nejsou. Myjte si ruce! Důkladně a často!
Není pravda, že koronavirus je smrtelně nebezpečný
především pro staré lidi. V jejich případě rozhoduje již
existující onemocnění (diabetes, astma, koronární onemocnění), tím jejich oslabení a vyšší náchylnost k infekci. Myjte
si ruce! Důkladně a často!

Zdroj: who.int/emergencies
Hospitalin 13
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První náměstek
a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje
Martin Klika

Hejtman
Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček
(uprostřed)

Ústecký kraj:
Nepřetržitě
ve službě!
Vedení Ústeckého kraje koordinuje od začátku
výskytu infekce distribuci osobních ochranných prostředků pro pracovníky zdravotních
a sociálních služeb pro obyvatele. Zásobovací krize postihla všechny. Je však třeba jednat
nekompromisně a s rozvahou. Nouzový stav
dává výrazné pravomoci především hejtmanovi. Hejtman Oldřich Bubeníček i jeho první
náměstek Martin Klika a všichni další, úředníci, záchranáři, a hlavně lékaři a pracovníci ve
zdravotních a sociálních službách jsou nepřetržitě ve službě.

Hospitalin 14

V úterý večer 17. března 2020 svým rozhodnutím hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček nařídil na základě
žádosti ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka poskytnutí věcných prostředků (dokumenty jsou k dispozici
na www.kr-ustecky.cz, pozn. red.). Využil tak oprávnění,
které umožňuje krizový zákon. Hejtman nařídil okamžité
poskytnutí věcných prostředků v podobě ochranných
roušek a dalšího ochranného a zdravotnického materiálu
v souladu s usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne
12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2)
na území České republiky nouzový stav, a podle § 14 tzv.
krizového zákona.
Důvodem nařízení byla žádost ministra vnitra České republiky
Jana Hamáčka, aby hejtman využil své oprávnění vydat toto
rozhodnutí. Dále byla důvodem nařízení důvodná obava, že
ochranné pomůcky nebudou využity pro potřeby ochrany
zdraví obyvatel na území Ústeckého kraje ani České republiky.
Od 1 hodiny ranní pak pracovníci krajského úřadu přepočítávali poskytnutý materiál, připravovali jeho soupis a v souladu s interními předpisy podle schváleného algoritmu
zahájili jeho výdej pro potřeby různých odběratelů, jejichž
požadavky jsou evidovány krajským úřadem v elektronickém systému.
Největší podíl na redistribuci má logicky oblast zdravotnictví, kdy byly uspokojeny napříč krajem například základní
požadavky praktických lékařů a lůžkových poskytovatelů
zdravotních služeb. Druhou největší oblastí jsou zařízení
spadající do gesce odboru sociálních věcí. Jedná se napří-

klad o domovy pro seniory, azylové domy, zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, ale také dobrovolnická centra
a další krajské příspěvkové organizace. Za oblast dopravy je
materiál redistribuován například mezi řidiče autobusové
dopravy, kteří denně přepravují cestujících v rámci Dopravy Ústeckého kraje. V oblasti školství je materiál rozdělen
do dětských domovů a výchovných ústavů a také do školských zařízení pečujících v tuto chvíli o děti podle vládního
nařízení. Zbytek putuje mezi 16 obcí s rozšířenou působností napříč Ústeckým krajem, které mohou materiál dále
distribuovat prostřednictvím svých krizových štábů.

„Snažíme se rozdělit systematicky. Ministerstvo vnitra si
odebralo pro potřeby policistů a hasičů 300 tisíc roušek
a 14 tisíc respirátorů FFP2. Zbytek co nejdříve redistribuujeme dále ke koncovým uživatelům z různých oblastí. I když
se zdá, že bylo materiálu hodně, požadavky ze strany odběratelů jsou mnohonásobně vyšší, proto doufáme v brzkou
zásilku od státu. Tyto získané prostředky pomohly uspokojit alespoň ty nejnutnější a nejpalčivější požadavky v první
vlně a pro nejbližší dny,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. 

www.kr-ustecky.cz

Bez ohledu na čas zasedá
krizový štáb i Bezpečnostní
rada Ústeckého kraje.
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nice Litoměřice a Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici
nad Labem, spol. s r. o., a to s účinností od 1. ledna 2005.
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Proč bylo nutné sloučení jednotlivých středisek do jednotné krajské organizace?
Cílem reorganizace systému přednemocniční neodkladné
péče bylo především sjednocení jednotlivých poskytovatelů ZZS na území Ústeckého kraje pod jednotné řízení a garance věcné a odborné způsobilosti poskytování zdravotní
péče s přihlédnutím ke specifikům odborné neodkladné
péče v Ústeckém kraji.
Jaké jsou úkoly záchranné služby?
Činnost a povinnosti zdravotnické záchranné služby vyplývají ze zákonných norem, které naší specifickou činnost definují. Naším úkolem je především poskytovat přednemocniční neodkladnou péči dostupnou, kvalitní a srovnatelnou
pro všechny obyvatele Ústeckého kraje. Za tímto účelem
tak byla vytvořena nová organizační struktura Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, a vytvořena oblastní
střediska – Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, Most a Chomutov.
Vznikly po sloučení v Ústeckém kraji další nové výjezdové základny?
V roce 2010 byly uvedeny do provozu nové prostory pro výjezdovou základnu Rumburk a v roce 2016 pro výjezdovou
základnu Roudnice nad Labem. V souladu s plánem pokrytí
území Ústeckého kraje výjezdovými základnami ZZS ÚK, p. o.
byla na konci roku 2013 zprovozněna nová výjezdová základna Klíny a počátkem roku 2014 výjezdová základna Úštěk.

Zdravotnická
záchranná služba
Ústeckého kraje:
Romantické nebo dobrodružné situace tady
nepředpokládejte, nejde o televizní seriál.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje je profesionální organizace, ve které musí
pracovat pouze špičkoví odborníci. K nehodě
či místu neštěstí po silnici, do lesa, na skály se
dostávají záchranáři a lékaři, bojující o rozhodující vteřiny. Co všechno musí koordinovaně fungovat, aby mohlo zdravotnické
operační středisko vyslat odpovídající záchranářský, lékařský nebo letecký tým? Na to
jsme se zeptali Prokopa Voleníka, DiS, zdravotnického záchranáře a tiskového mluvčího
ZZS ÚK.
Hospitalin 16

Kolik máte výjezdových základen a posádek?
Na území Ústeckého kraje zajišťuje ZZS ÚK, p. o. od roku
2013 celkem 21 výjezdových základen, 32 výjezdových
skupin RZP, 13 výjezdových skupin RLP a 1 leteckou výjezdovou skupinu v Ústí nad Labem.

Závod o život
se může týkat i vás

V čem je specifická letecká výjezdová skupina?
Letecká výjezdová skupina je v Ústí nad Labem provozována od roku 1991. Stanoviště letecké záchranné služby

Kdy a jak vznikla samostatná krajská záchranná služba
v Ústeckém kraji?
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
v prosinci roku 2003 bylo schváleno sloučení oblastních
středisek do jednotné příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje s účinností ke dni
1. 1. 2004. Dokončením záměru sjednocení zdravotnické
záchranné služby v Ústeckém kraji nastalo následnou úpravou řešení organizačního uspořádání výjezdových stanovišť Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lovosice, které byly
dosud provozované zdravotnickým zařízením Městská nemocHospitalin 17

Zdravotnické operační středisko je tedy řídícím mozkem záchranky?
Cílem a náplní činnosti Zdravotnického operačního střediska je vyhodnocení a zpracování volání na tísňovou
linku 155. Na základě této výzvy je následné vyslání sil
a prostředků pro zajištění a poskytování přednemocniční
neodkladné péče výjezdovými skupinami, včetně jejich
operačního řízení na území Ústeckého kraje. Zdravotnické
operační středisko spolupracuje s ostatními složkami IZS
a spolupracuje se sousedícími krajskými ZZS.

zdravotnické pomoci, kde lze jako tzv. first- respondery (FR)
využít příslušníky ostatních složek IZS.

Kolik volání je na tísňovou linku 155?
Za poslední roky se počet volání na tísňovou linku 155 na
zdravotnické operační středisko v Ústí nad Labem pohybuje přes 120 tisíc volání za rok. Avšak každé volání neznamená výjezd sanitky. Mnohdy se volající např. dotazuje, jak má
doma postupovat při zdravotních potížích, nebo shání jen
telefonický kontakt na lékaře, zubaře či pohotovost.

Kdo je to First Responder? Je to laik poskytující první
pomoc?
V tomto projektu tvoří a významně se podílí především first
respondeři z řad složek IZS. Jsou to vyškolení příslušníci
Policie ČR, hasiči HZS Ústeckého kraje, vybrané jednotky
dobrovolných hasičů, strážníci městských policií, členové
horské služby nebo vodní záchranné služby, kteří umí ovládat AED přístroj a jsou vyškolení v poskytování kardiopulmonální resuscitace a první pomoci u vážných stavů.

Již několik let funguje projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji. V čem spočívá?
Projekt je zaměřený na plošné racionální zpřístupnění
časné defibrilace v Ústeckém kraji a funguje již od dubna
2011. Jeho hlavním organizačním a koordinačním článkem
je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Krajský
úřad Ústeckého kraje se od začátku podílí významnou měrou na jeho financování. Podstatou projektu je vytváření
celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů
(AED) – stacionárních i mobilních – v kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich posádek
tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co
nejvyšší. Jedná se o umístění AED na místa vysoce riziková
z hlediska četnosti náhlé zástavy oběhu a zejména pak
do těch oblastí s delšími dojezdovými časy profesionální

má v seznamu všech výjezdových základen zdravotnické
záchranné služby výjimečné postavení, a to nejen proto,
že místo sanitního vozu využívá jako dopravní prostředek
vrtulník. Ten nabízí oproti klasické sanitce několik výhod,
které určují ty podstatné indikace pro jeho využití. Vrtulník
se pohybuje vzduchem, lítá rychle a dostane se bez obtíží
i tam, kde není vybudovaná potřebná infrastruktura na
zemi. Rychlost a možnost dosažení i obtížně přístupného či
zcela nepřístupného terénu jsou tedy jeho hlavními přednostmi. Naopak jediným limitem jeho použití je počasí.
Kdo rozhoduje, zda poletí vrtulník nebo pojede sanitka?
LZS je, stejně jako ostatní výjezdové skupiny, řízena a aktivována zdravotnickým operačním střediskem, které zároveň koordinuje i součinnost LZS s pozemními posádkami
ZZS a ostatními složkami IZS. Indikace pro aktivaci LZS jsou
určené platným doporučeným postupem. Jsou to především situace, kdy je vážně nemocného nebo zraněného
pacienta z místa události nutné primárně směrovat co nejrychleji do specializovaného centra, např. do traumacentra,
kardiocentra, iktového nebo popáleninového centra. Dále
pak situace, kdy je použití vrtulníku indikované z důvodu
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snížení transportního traumatu, a nakonec i situace, kdy je
nutno postarat se o pacienta v obtížně přístupném terénu.
Těmto indikacím odpovídá i požadavek na odbornost zasahující posádky, která je tvořena vysoce odborně erudovaným lékařem a záchranářem, kteří navíc procházejí speciálním výcvikem pro provádění speciálních záchranných prací
v nepřístupném terénu.
Jak je to s voláním na tísňovou linku 155? Lidé se už dovolají jen na jedno místo?
Do roku 2004 byla tísňová linka 155 spravována tehdejšími
územními středisky dle okresů. Po sloučení do jednotné organizace ZZS Ústeckého kraje bylo volání na linku 155 spravováno dvěma zdravotnickými operačními středisky Ústí
nad Labem a Most. V roce 2012 byla stavebně dokončena
nová budova Zdravotnického operačního střediska v Ústí
nad Labem. Následující rok 2013 byla uvedena do provozu
a vzniklo tak jednotné krajské Zdravotnické operační středisko pro zajištění nepřetržité činnosti a řízení výjezdových
skupin ZZS ÚK na území Ústeckého kraje včetně vytvoření
jednotného centra pro zpracování a vyhodnocení tísňového volání na linku 155.

Jak řešíte vyslání pomoci s AED?
Dalším článkem nezbytným pro fungování systému je existence krajského „registru“ AED v softwarovém prostředí
operačního systému zdravotnického operačního střediska
(ZOS), které umožňuje dispečerovi v indikovaných případech instruovat zachránce k jejich použití nebo vyslat na
místo tzv. first respondera s AED.

Kolik evidujete AED přístrojů a kolikrát jste využili first
respondera v Ústeckém kraji?
V našem krajském AED registru evidujeme aktuálně již
celkem 185 přístrojů AED (96 přístrojů mobilních v rukou
first responderů , 15 stacionárních veřejně přístupných a 74
přístrojů stacionárních, převážně v soukromém vlastnictví –
neveřejných). V období od 1. dubna 2011 do 1. 1. 2020 jsme
provedli 1265 aktivací FR, z nichž se v 621 případech jednalo
skutečně o náhlou zástavu oběhu vyžadující neodkladnou
resuscitaci. Z těchto 621 resuscitovaných pacientů bylo
celkem 55 pacientů úspěšně zachráněno (tj. po aktivaci first
respondera cestou ZOS byl pacient v rámci prováděné resuscitace napojen na AED, úspěšně resuscitován (většinou již ve
spolupráci s posádkou ZZS), transportován do nemocnice
a propuštěn domů v dobrém stavu, tj. s CPC 1 či 2). Z medicínského pohledu výsledky jasně dokazují pozitivní efekt
časně provedené defibrilace na výsledky resuscitací.
V kraji jsou také veřejně přístupné AED. Jak rozhodujete, kam ho umístíte?
Z naší již několikaleté zkušenosti vyplývá, že pro co nejefektivnější využití AED je rozhodující správný výběr lokality pro
jeho umístění. Ideálně oblast s delším dojezdem ZZS i za
standardních podmínek a místa s větší hustotou obyvatel.
Jedná se o veřejně přístupné defibrilátory, tzv. PAD (PAD je
veřejně přístupný defibrilátor, z překladu a označení Public
Access Defibrillator)
Veřejně přístupné defibrilátory jsou v posledních době
vidět například v obchodních centrech?
Celosvětový trend v rozmisťování veřejně přístupných
automatizovaných externích defibrilátorů (PAD) dorazil
již i do některých měst ČR (Brno, Praha atd.). Podstatou
je umístění PAD do lokalit s předpokládaným vysokým
rizikem vzniku náhlé zástavy oběhu (letiště, velká nádraží,
nákupní a sportovní centra, turisticky vyhledávané památky…) tak, aby pravděpodobnost jejich použití byla co
nejvyšší.

Text: redakce, foto: Vojtěch Hájek
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Dr. Zhang Wei,
Shuguang
Hospital:
Byliny, granule
i masáže podporují
léčbu západní
medicínou
K překvapení světa se koronavirus objevuje,
leckdy poněkud nevysvětlitelně, i na dalších
kontinentech mimo Čínu a euroasijský prostor.
Historicky nejdéle se proti novým epidemiím
a virovým nákazám ale bojuje právě v Číně.
A to na nejvyšší vědecké úrovni, integrativním
pojetím a sdílením zkušeností, informací a metod jak tradiční čínské medicíny (TCM), tak nejmodernější medicíny západní. Ta se ostatně
v Číně těší velkému rozvoji a ryze západní nemocnice tvoří přes 80% systému.
Jak je tomu v případě s aktuální pandemií?
Jedno z velkých center výzkumu je v Šanghaji. Zdejší Shuguang Hospital a šanghajští lékaři okamžitě zahájili spolupráci s nemocnicí ve
Wuchanu (Wuhan Raytheon Hospital), jakmile se podezření potvrdila. Formou telemostu,
odborných konzultací a vysláním lékařských
týmů. Rozhovor o této spolupráci nám poskytl vedoucí lékař plicní kliniky a šéf několika
odborných týmů, zkoumajících onemocnění
způsobené COVID-19, Dr. Zhang Wei.
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COVID-19 je epidemie, nebo možná už pandemie, jejíž
výskyt ohrožuje celý svět. Je vůbec možné se na podobné jevy předem bezpečně připravit?
V Číně jsme zavedli mechanizmy, podstatné pro prevenci
a kontrolu možných ohnisek nákazy již před lety. Získali
jsme a využili také zkušenosti s bojem proti nákazám SARS,
respektive i jejich ohniskům. Kombinujeme moderní západní
medicínu s TCM, sjednocujeme metody a postupy léčby, což
je ostatně pro medicínu v naší zemi typické. Díky tomu byla
ohniska nákazy a možné zdroje včas pod kontrolou.
Pokud jde o mezinárodní společenství, problémy má stále
víc zemí. Proto jistě stojí za to přebírat zkušenosti z Číny
i jinde, a samozřejmě použít i poznatky z historie.
Máte nějaké znalosti o tom, jak lidé postupovali v případě epidemií v dávné historii?
Víme, že bylo nemálo epidemií, které způsobily smrt velkého
množství lidí. Nejsou to jen nemoci jako ptačí chřipka, SARS
nebo koronaviry. Ve starověku lze vysledovat záznamy například o moru v Číně až do 1. tisíciletí před Kristem, možná
ještě dál. Už tenkrát starověcí Číňané využívali bylinných
léků k léčbě, zabývali se prevencí používáním postupů, podobných očkování. Bylo tomu tak hlavně u neštovic, ale i dalších chorob, včetně dnes moderní a velmi účinné izolace.
V historické, odborné lékařské literatuře existují také lékařská
pojednání o moru, tyfu, a rozlišování některých horečnatých
onemocnění. Víme ale samozřejmě, že i v Evropě dokázali
lidé zvítězit nad katastrofami, jako byla například „Černá
smrt“, která zabila více než 25 miliónů lidí.
Máte zkušenosti s léčbou nákaz metodami TCM?
Vždy jsme při léčbě nemocí jako SARS, stejně jako při chřipce
a dnes u této epidemie, používali vybrané metody TCM. Diagnostikujeme a klasifikujeme pacienty podle jejich různých
příznaků a poskytujeme jim cílenou léčbu, kterou nazýváme
„diferenciace a léčba syndromů“. Hlavní léčba je postavena
na čínské bylinné terapii, někdy doplněné masážemi, které
pomáhají pacientům zmírnit příznaky a projevy nemoci.

Existují důkazové studie a odborné zprávy o léčbě COVID-19 metodami TCM?
V současné době už existuje mnoho důkazových studií
(EBS) o vlivu TCM v případě epidemií. Například lékařský
tým pod vedením profesora Zhang Bo léčil téměř 400 pacientů s koronavirem ve wuchanské nemocnici Jiang. Léčba TCM byla převažující, s využitím nejen jednotně připravených odvarů, ale také granulí, speciálně namíchaných
podle různých fyzických podmínek a konstituce každého
člověka. Zároveň aplikujeme akupunkturu, a další metody
TCM. Účinek je opravdu velmi dobrý. Podobně na mnoha
dalších místech léčí naši lékaři také metodami TCM, podle programu, který je státem formulován a garantován
k plošnému využití. Mnoho obtížných symptomů, jako je
třeba horečka nebo zácpa, brzy po využití TCM zmizí.
Co doporučujete jako prevenci?
Především zdůrazněme, že jde o infekční chorobu, takže
nejdůležitější prevencí je dodržování karantény, a maximálně zvýšená pozornost v oblasti osobní ochrany. Používání roušek a velkou pozornost věnovat mytí rukou. V případě potřeby je možné použít i 75% alkohol nebo jiné dezinfekční prostředky. Je důležité i udržovat kondici. Prevencí
je dodržování karantény, a maximálně zvýšená pozornost
v oblasti osobní ochrany. Používání roušek a velkou pozornost věnovat mytí rukou. Pro prevenci nedoporučujeme
samoléčbu.
Jak odhadujete vývoj, kdy myslíte, že skončí epidemie
COVID-19? Klesá už počet pacientů?
Vyhodnotit „konec epidemie“, jak říkáte, je velmi komplikované a nelze to učinit jednoduše, změnou některých
čísel. Aktuálně jsme u nás zavedli kompletní mechanismy
prevence a kontroly epidemie. Mnoho lidí sleduje a vyhodnocuje změny a vývoj epidemie každý den a připravuje
přesné závěry. 


Text: Jan Hovorka, foto: archiv NFPTCMA
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HealthCare Institut, v rámci porovnání bylo osloveno 154
nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem je
sestavit žebříček nemocnic dle míry bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců.
Projekt bude pokračuje i letos, lidé mohou hlasovat od 1. února do 31. srpna 2020.
V dotazníku odpovídají respondenti na otázky jako: Byl
Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby? Bylo

s Vámi jednáno s úctou a respektem? Jste spokojený s předávání informací Vaším lékařem či zdravotní sestrou?
HealthCare Institute je neziskovou organizací, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v nemocnicích http://www.hc-institute.org/cz/. V roce
2019 se jednalo už o 14. ročník.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie zvítězila už po několikáté.


Text: redakce

Miminka v benešovské
nemocnici leží díky Kapce naděje
v nových postýlkách

Nemocnice
Rudolfa a Stefanie
Benešov:
Jsme nejlepší
nemocnicí v kraji!
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov se stala vítězem v průzkumu Nemocnice ČR 2019
v rámci Středočeského kraje. První místo získala
u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.
Hlasování probíhalo od února do srpna 2019.
Už od soboty 1. února 2020 mohou lidé hlasovat v dalším ročníku.

Nadační fond Kapka naděje zakoupil v loňském roce do Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov 19 dětských lůžek Mimi včetně matrací. Dnes je přijela předat na novorozenecké
oddělení zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Vendula Pizingerová a ředitel Nadačního fondu Jan Fischer, MLitt.
„Jo to pro nás výborná zpráva a zároveň pozitivní zpětná
vazba od našich pacientů. Jsem za toto hodnocení velmi
rád,“ reagoval předseda představenstva MUDr. Roman
Mrva a dodal: „Děkuji především našemu personálu. Benešovská nemocnice má štěstí na lidi pracující v nemocnici
a na jejich přístup, proto se jí i v roce 2019 dařilo. Všichni
zaměstnanci velmi efektivně a mnohdy i nadšeně a trpělivě
spolupracovali a podíleli se na obrovském množství projektů, které se v nemocnici podařilo ve velice krátké době
úspěšně realizovat.“
Podle něj se nemocnici dařilo na poli medicínském, ošetřovatelském i v oblastech, které přímo s poskytováním zdravotní péče na první pohled nesouvisí, ale pro denní práci
všech zaměstnanců jsou nezbytné.
Nemocnice v roce 2019 investovala především do interního
pavilonu, v němž zrekonstruovala a zmodernizovala několik pater a pokračovat bude i letos. První etapa skončila na
2019 jaře a jednalo se o Endoskopické centrum v suterénu,
interní ambulance v přízemí a lůžkové Neurologické oddělení ve 3. patře. Koncem loňského roku se otevřelo druhé
patro oddělení interny s 28 lůžky a nyní se pracuje v prvním
patře.
Nemocnice zároveň začala s největší investicí za poslední
roky – stavbou úplně nového pavilonu. Jde o Komplexní
rehabilitační centrum, které by mělo začít fungovat na
podzim roku 2020. Na vše výrazně přispěl jediný vlastník
nemocnice Středočeský kraj.
Celostátní projekt Nemocnice ČR 2019 pořádá organizace
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„Sešli jsme se dnes na neonatologickém oddělení v Nemocnici
Rudolfa a Stefanie v Benešově, kam Nadační fond Kapka
naděje v nedávné době zakoupil 19 dětských lůžek Mimi vč.
matrací v celkové hodnotě 205.743 Kč. Jedná se o dar do této
nemocnice po několika letech a já pevně věřím, že nebude ani
zdaleka posledním,“ řekl ředitel Nadačního fondu Jan Fischer,
MLitt. „Spolupracujeme se čtyřiceti nemocnicemi po celé
republice a průběžně se do nich vracíme. V Benešově jsme
dlouho nepomáhali, a tak jsme si ho nyní vybrali,“ dodal.
Benešov je pro prezidentku nadačního fondu Vendulu
Pizingerovou srdeční záležitostí. „Benešov je blízko Říčan
a narodil se tady na porodnici můj manžel. Na poslední
návštěvu si dobře pamatuji, byl tu moc hezký pan doktor,“
zavtipkovala. A proč darovali zrovna postýlky? „Nejprve
si vytipujeme, co je v dané nemocnici potřeba, a tady to
byly postýlky, které jsou od firmy Linet. Je u nás nejlepším
dodavatelem zdravotnického zařízení. Zajímavé je, že
nemocnice většinou potřebují věci základní, ať jsou to
postýlky, infuzní pumpy nebo monitory životních funkcí.
Jsou to věci běžné denní potřeby, a tak je nutné je často
nahradit novými,“ podotkla.
Poprvé věnovala Kapka naděje nemocnici v Benešově
přístroje už v roce 2006, a to odsávací soupravu na
mateřské mléko. Další rok přivezla prezidentka nadace
monoklimatickou chladničku, mikrovlnou troubu
a klimatizační jednotku na dětské oddělení. „Jsme vděční
za to, že existují takové nadace, které pomáhají nemocnicím
s vybavením nejen dětských oddělení. Děkujeme za nové

postýlky, které zlepší komfort novorozencům,“ uvedl
předseda představenstva nemocnice MUDr. Roman Mrva.
„Z každé finanční a materiální pomoci máme velikou radost
a velice si ji vážíme. Díky pomoci Kapky naděje jsme mohli
zastaralé typy postýlek nahradit novými, moderními postýlkami,
které plně vyhovují novým trendům a hygienickým požadavkům.
Maminky i zdravotnický personál jsou s nimi velice spokojeni,“
doplnila vrchní sestra dětského oddělení Marie Marvanová.
„Nové postýlky jsou komfortnější v tom, že jsou výškově
nastavitelné, průhledné, a tak maminka na své miminko
dobře vidí,“ doplnil primář dětského oddělení Michael
Richter s tím, že jsou i snadno ovladatelné a maminky se
s nimi pohybují po chodbách, jako kdyby jezdily kočárkem.
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do b rý sku t e k

Dobrý skutek?
Vstupte do dobré
společnosti!
Dobročinných a charitativních organizací je
u nás docela dost. Některé podle jména veřejnost zařadí hned, jiné jsou méně výrazné. Dobré skutky jsou ostatně smyslem činnosti těchto
organizací a lidí, kteří je založili. Samozřejmě
v rámci metafory.
DOBRÝ SKUTEK, z.s. je však především spolek,
který se pomoci potřebným věnuje důkladně
a odpovědně už patnáct let. A samozřejmě
s nezbytným výběrem, komu pomoci. Už řadu
let podporuje dobrý výběr a rozhodnutí Lucie
Křížková.

Skupina zakládajících osob měla jasnou představu – umožnit všem, kdo chtějí pomáhat, bezpečný a transparentní
způsob, jak si ohlídat svoje darované finance i záměr,
a kontrolovat, zda byly použité podle jejich pokynů a představ. Určitým „kapitálem“ spolku už na začátku byly zajímavé a originální předměty, které spolku věnovaly významné
a slavné osobnosti. Dárce byl zároveň obdarovaným a jako
připomínku sám originální dar obdržel.
Je hodně lidí, kteří se ocitnou v bezvýchodné situaci, ze
které se sami, bez pomoci, nedostanou. A spolek může
uspořádat finanční sbírku, uveřejněnou na svém webu,
přímo pro konkrétního člověka s tímto osudem. Toho si
mohou dárci vybrat, zaslat mu svůj dar a na účtu sledovat,
jak se finanční situace sbírky vyvíjí.
Peníze jsou vynaloženy na to, co obdarovaný potřebuje
nejvíc. Někdo získá podporu pro osobního asistenta, někdo
na opravu koupelny, jiný na rehabilitační a zdravotní pomůcky. Je dobře, že jsou lidé, kteří malou část svého majetku umí dát někomu, pro něhož je ten dar víc než vesmír.
Zakladatelé oficiálně zahájili činnost v červnu 2005. Už rok
předtím se sešli zástupci Broker Consulting a Jágr Teamu,
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aby dali projektu pevný základ. Tak vznikl Dobrý skutek, z.
s. Patnáct let se drží těchto zásad:
1/ naprostá přehlednost pro dárce
2/ adresnost pomoci
3/ převod finančního daru beze zbytku – tedy ve stoprocentní výši na zvolený účel (tj. zdravotní pomůcku, přístroj, službu apod.),
4/ úsporná režie organizace
5/ dobrovolná práce aktivních členů
6/ možnost obdarování dárců zajímavými suvenýry od
známých osobností
Dobrý skutek, z.s. je i dobrá adresa pro vás, pokud chcete
někomu hodně pozitivně ovlivnit život. To dnes není málo.
Darem získáte nejen dobrý pocit, ale také sami sebe do velké „rodiny“ dárců, která pomohla už v 1600 případů a získala pro ně víc než 73 000 000 korun. A v neposlední řadě
se octnete v dobré společnosti. Před vámi sem už přišli mj.
Tomáš Berdych, Michal David, Jaroslav Hlinka, Jan Koller,
František Kaberle, Zdeněk Izer, Václav Klaus st. a mnoho
dalších celebrit z oblasti sportu, politiky i umění.
Dobrý skutek, z. s.
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň

Číslo účtu: 5005005006/2010
www.dobryskutek.cz
info@dobryskutek.cz

POMOZTE DAROVAT
KOUSEK ŠTĚSTÍ TĚM,
K NIMŽ OSUD NEBYL
ŠTĚDRÝ

I MALÝ DAR JE
DOBRÝM SKUTKEM

100%

Sami můžete zvolit příjemce daru
ze seznamu potřebných
120

POMŮŽETE?
Pokud nevíte, jak na to, navštivte náš web,
kde jsou popsány možnosti, jak dobrý
skutek vykonat.

www.dobryskutek.cz

Garantujeme, že Váš dar bude
poskytnut příjemci v plné výši

since

2005

Každá transakce je plně transparentní
a kdykoli prověřitelná
Pomáháme už 15 let a rozdělili
jsme více než 73 miliónů korun
Za svůj dobrý skutek se můžete
odměnit zajímavým suvenýrem

... je víc než dobrá rada
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U nás prakticky není dostupné akreditované vzdělání
v čínské medicíně. Jak by mělo vypadat řešení pro lékaře, kteří mají zájem o metody TCM a jejich využití?
Vzhledem k tomu že se účastním výuky AKU v rámci dalšího vzdělávaní lékařů, mám představu, jak probíhá. Při výuce
akupunktury se snažím svým studentům AKU přiblížit i něco
velmi málo z fytoterapie. Mezi lékaři vidím zvyšující se zájem
o tento nejtěžší obor TCM. Poslední měsíce jsme se mohli
přesvědčit o efektu léčby bylinami i při léčbě koronaviru
2019 nCoV, kdy po zavedení preventivní léčby bylinami se
snížilo šíření infekce až do zastavení, jak to vidíme z posledních zpráv z Číny. A čínští lékaři nabízí pomoc i Evropě.

MUDr. Daniela
Bláhová:
„Přibývají fakultní
pracoviště, kde
úspěšně využívají
metody TCM.“
Odborní lékaři, používající TCM, to nemají u nás
dnes jednoduché. Právní nejasno sice nijak významně jejich činnost nezakazuje, ale ani nepodporuje. Vedle absolutoria lékařského studia
je možné absolvovat kurz akupunktury, a pak
vykonávat léčbu v rámci odbornosti. S tím pomáhá mladým lékařům i přední česká specialistka na neurologii a další obory, a také členka
vedení České lékařské akupunkturistické společnosti (ČLAS), MUDr. Daniela Bláhová.

Jste lékařka zaměřená na rehabilitaci a používáte metody TCM. Jaké máte s nimi zkušenosti a výsledky?
Mám dlouholetou praxi v oboru neurologie, který obohacuji o rehabilitační postupy k dosažení dobrého léčebného efektu.
Při léčbě užívám nejenom západní léčbu, ale přidávám
k tomu různé způsoby léčby Tradiční čínské medicíny
(TCM), jako je akupunktura, léčba bylinami, cvičení a v neposlední řadě i dietetiku, která je v západní medicíně neuvěřitelně podceňovaná.
Držím se známého hesla: Každé jídlo se může stát lékem,
ale ne každý lék se může stát jídlem. Medicína se nesprávně dělí na západní a východní. Medicína je jenom jedna, a je potřeba užít metodu té „medicíny“, která nejvíce
pomůže. Techniky východní medicíny obohacují západní léčbu, a často jsou jedinou metodou, kterou k léčbě pacienta lze použít s efektem.
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Jak by mohla výuka fytoterapie vypadat?
Obdobně jak je propracována výuka akupunktury. Mohla
by probíhat simultánně, nebo po ukončení studia AKU.
Doba výuky by byla víceletá, s odstupy pro možnost i praktického vyzkoušení a využití. V mezidobí by existovala konzultační místa, v kterých by pracovali zkušení lékaři-učitelé
TCM, kde by počínající praktici našli pomoc, mohli by se
poradit a konzultovat své složité pacienty.

Jak se může český lékař dostat ke znalostem o metodách TCM, které by mohl používat?
Nejznámější metoda TCM, která je přístupná všem západním lékařům, je akupunktura (AKU). Tento obor můžete
studovat na na Institutu postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví (IPVZ) v Praze. Není to na rozdíl od Slovenska
atestační obor, ale lékaři po absolvovaní tohoto nástavbového vzdělání můžou získat osvědčení a používat AKU ve
své ambulantní praxi ve všech oborech medicíny.
Jste ve vedení ČLAS, tedy společnosti, která si nedávno
připomínala 50. výročí založení. Jak to půlstoletí hodnotíte, přineslo prospěch lékařům a pacientům?
Jsem členem této odborné akupunkturní společnosti skoro 30 let. Je díky úsilí našich předchůdců součástí ČLS JEP
(nezisková organizace, sdružující odborné lékařské společnosti - pozn. red.). Ve výboru pracuji několik let. Práce to není
jednoduchá z toho důvodu, že obor akupunktura má výjimečné postavení, protože sdružuje lékaře-akupunkturisty
napříč celou medicínou. Při výběru vzdělávacích seminářů
musíte preferovat témata, které zajímají většinu. Na posledních seminářích jsme se snažili víc vzdělávat lidi v komplexní
TCM, což mělo dobrou odezvu u lékařů, ale setkalo se s negativním ohlasem ve vedení ČLS JEP. To vedlo k neudělení
kreditů za vzdělávací akce s odvoláním na to, že tato metoda,
respektive přednáška, není vědecky ověřena. Jakmile začnete
dělat AKU, setkáte se totiž často ze strany kolegů s nepochopením. Mnoho z nich na tuto metodu nahlíží podezíravě a odsoudí ji dříve, než ji pozná. Překvapující je, že v nouzi tuto
metodu rádi využijí k vlastní léčbě i ti nedůvěřivci.

Jaké podmínky platí dnes pro užívání metod TČM v nemocnicích a zdravotnických zařízeních?
V soukromých ordinacích lékaři s licencí užívají akupunkturu
a jiné metody TCM dle svých prostorových a časových možností. Horší situace je v nemocnicích, kde se prosazují techniky AKU s většími potížemi a závisí na tom, jak osvícení vedoucí jednotlivých oddělení jsou, nebo jestli je vedoucí lékař
také akupunkturista, a prosadí si i používání akupunktury
k léčbě. Poslední roky je už několik dokonce i fakultních pracovišť, kde postupy TCM využívají stále častěji a úspěšněji.
Vzhledem k vaší praxi a odbornému zaměření - v jaké
oblasti máte výrazné výsledky, kde bezpečně ordinujete akupunkturu a další metody?
Neurologie, rehabilitace i TCM jsou všechno celostní obory.
Nejoblíbenějšími a nejúspěšnějšími diagnózami pro TCM
jsou vertebrogenní potíže, bolesti hlavy, migrény, obrny
hlavových a jiných nervů, psychosomatická onemocnění, únavové syndromy a mnoho dalších. Toto jsou názvy
onemocnění termíny západní medicíny, tzv. východní
medicína používá jinou syndromologii a symptomatologii,
a pochopit ji je na několik lidských životů, nemluvě o další bariéře pro západní lékaře, kterou je čínský jazyk.
Co byste doporučila obecně lékařské odborné obci více se o TCM zajímat, poptat se o využití pro jejich odbornost, zajímat se o využívání v zahraničí?
Určitě všechno z toho. Jsme velmi malá země a velmi zahleděná do sebe, často nevidíme „pro stromy les“. Je překvapující,
že tak racionální země jako Německo, Francie a Švýcarsko,
nebo i Anglie a mnoho dalších, má víc propracovaný systém
vzdělávání i odměňovaní v rámci TCM . Každý rok na jaře se
v Německém Rothenburgu koná mezinárodní sjezd TCM se
stále větší účastí odborníků TCM. V zemi je široká škála TCM
léčitelů a lékařů, a naši pacienti vyhledávají tuto pomoc tam.
Umíte hledat použitelné informace z institucí a třeba
univerzit, které se TCM ve světě zabývají?

Hledá se to těžko díky jazykovým bariérám, které naštěstí
postupně mizí díky znalostem angličtiny, často na podkladě osobních kontaktů. Mnoho začínajících akupunkturistů
ocení zprostředkovávání nových informací, možností dalšího vzdělávaní, možnost poznání AKU v originálním podání lékařů ze země původu. Určitě oceníme lepší dostupnost
informací, osobních kontaktů tady i v Číně. V tom vidím velký přínos Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ,
který by mohl vyplnit tuto informační insuficienci.
Jak se díváte na užívání metod TCM u praktiků, kteří
nemají lékařské nebo zdravotnické vzdělání? Měli by
být pod kontrolou, spolupracovat s lékaři?
Vzdělávaní je vždy přínosem pro každého člověka. Je dobré
podporovat tento zájem i u nelékařů, ale informovat je, že
i sebelepší vzdělání u nás jim nedá rovnocenné postavení
s lékaři, ale právě proto by měli s nimi spolupracovat. AKU
by měla patřit do rukou lékaře, akupresuru, čínské masáže,
dietetiku můžou vykonávat i nelékaři ve spolupráci s lékaři,
a tak přispět k šíření informací ostatní veřejnosti.
Připravuje se Zákon o léčitelství. Bude se k němu vyjadřovat ČLAS, kontaktoval vás někdo?
Obor léčitelství nepatří do České lékařské společnosti JEP
o to víc, že prosazuje provádění TCM nelékaři. Nedávno
ukončený projekt ve FN Hradec Králové začal dříve než
dozrál čas a nebyla k tomu adekvátní legislativa. „Purkyňka“ hájí zájmy lékařů a ti se obávají poklesu úrovně akupunktury jako oboru, kterou garantuje. Dle mého názoru,
u nás není zájem prosadit jakýkoliv nelékařský obor od
chiropraktiků počínaje, po praktika TCM konče.
Postavení středního a vysokoškolského nelékařského
personálu neodpovídá jeho vzdělání, pracuje se zdaleka menšími kompetencemi než je tomu u našich západních sousedů.
Terapeuti TCM by měli patřit do této skupiny zdravotníků
a s adekvátním vzděláním a přesně stanovenými kompetencemi jak vůči lékařům, tak vůči pacientům.Vše by
bylo uvedeno v zákonu a všichni by se tím řídili, a tak by
se mohla rozvinout i větší spolupráce s východní i západní
medicínou, ale i různými pojetími a školami TCM na světě.

Text: Jan Hovorka

Zdravotnické zařízení ambulantního typu,
poskytující základní i nadstandardní lékařskou péči v oborech:
n neurologie n ortopedie n revmatologie
n lékařská rehabilitace n fyzioterapie
CITY MED
Vocelova 7, 120 00 Praha 2
Telefony: +420 224 232 395, +420 224 228 608
Mobilní telefon: +420 724 595 340
www.citymed.cz
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MUDr. Viktor Vojtěch:

Bohaté zkušenosti ze zemí, které dokázaly využít znalostí a propojení západní medicíny
s tradiční čínskou (TCM), ale i dalšími národními modely, mohou čeští lékaři jen obdivovat.
Získat je individuálně záleží na jejich schopnostech a kontaktech. A samozřejmě chuti dál
se učit a možnostech, odborně metody aplikovat na svém pracovišti. Lékař, který hledal na
mnoha místech – misi v Kosovu, na studijních
pobytech v Asii a jinde) našel způsob, jak v našich podmínkách pomáhat efektivně pacientům víc, než může česká medicína. Pracuje ve
FN Plzeň – MUDr. Viktor Vojtěch.
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Čeští lékaři mohou
závidět
Americká i čínská
sdílená medicína
mají náskok
Kdy jste se prvně setkal s metodami TCM?
S metodami TCM jsem se setkal poprvé během svých studií
na VLVDU JEP (Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací
ústav Jana Evangelisty Purkyně) v Hradci Králové. Tehdy
se mě jako studenta se zájmem o čínskou medicínu ujal
MUDr. Michal Strnad, tehdejší internista a akupunkturista.
Seznámil mě s dostupnou akupunkturní literaturou a dovolil mi „koukat mu pod ruce při napichování akupunktury“.
Pod jeho laskavým vedením jsem s kolegou Rejchrtem
vytvořil práci na téma „Možnosti ovlivnění Raynaudova
fenoménu akupunkturou“, která byla v rámci studentské
vědecké činnosti kladně hodnocena.

Má pro vás, jako lékaře, akupunktura (a případně další
metody TCM) přínos, je to možnost, jak pacientům více
a efektivněji pomoci?
Pro mě akupunktura jako léčebná metoda rozhodně přínos
měla, stejně jako požehování. Tato metoda se v překladu
jmenuje „akupunktura a požehování“. Druhá část názvu se
mi v současné době zdá v České republice podceňovaná, přičemž stejné množství potíží jako akupunkturou lze řešit i požehováním, a to bez porušování povrchu kůže těla. Hodí se
tudíž pro praktiky čínské medicíny, kteří mají s jehlami jakékoli
problémy, nebo nesmí jako nelékaři používat akupunkturu.
Znalostí léčebných postupů čínské medicíny se samozřejmě rozšiřuje pole působnosti lékaře vůči pacientovi. Nicméně souběh metod západní a čínské medicíny u jednoho
pacienta v ten samý čas v ordinaci je problematický, především z důvodu časové náročnosti čínské medicíny. Proto
je zapotřebí tyto dvě činnosti oddělit a čínskou medicínu
praktikovat například v odpoledních hodinách.
Kde jste získával znalosti, které kurzy jste studoval?
Tak, jako asi všichni tehdejší zájemci o akupunkturu jsem
nejdříve absolvoval kurzy u naší nestorky akupunktury, paní
MUDr. Milady Barešové, které, stejně jako zhruba dalších pět
tisíc akupunkturistů, které za svá dlouhá léta působení vyškolila, vděčím za mnohé. Dále jsem studoval na 1. škole TČM
v Praze, která přes nelehká období byla schopna přetrvat do
dnešních dní. Letos oslaví 30 let své existence. Svojí výukou, ať
již pregraduální nebo postgraduální nabízí studentům čínské
medicíny zajímavý a kvalitní studijní program a možnost poznat význačné české i zahraniční lektory. Znalost anglického
jazyka mi umožňuje se účastnit i zahraničních seminářů, například v rakouském výukovém centru Bacopa, nebo nizozemském Amersfoortu. Každoročním „vyvrcholením“ je květnový
kongres v německém Rothenburgu, do kterého se po padesáti letech organizování každoročně těší i mnoho Čechů.
Jaká je vaše odbornost, podporujete léčbu i dalšími
metodami, herbálními produkty a podobně?
Moje odbornost je všeobecný praktický lékař pro dospělé.
Ve své praxi využívám především akupunkturu, ale rád bych
si dostudoval i více materiálů o požehování. Jako vojenský
lékař jsem se zaobíral myšlenkou uplatnění čínské medicíny
v polních podmínkách, v rámci Armády České republiky ale
nebylo mnoho vojenských lékařů, zabývajících se touto problematikou. Ze „západních“ armád byly velice pokročilé ve
využívání metod čínské medicíny vzdušné síly USA.
Kolik pacientů přibližně v jednom měsíci ošetříte akupunkturou?
Během jednoho týdne ošetřím cca 20 pacientů, takže pokud
se ptáte na celý měsíc, vycházelo by to na cca 80 pacientů.
Světový trend je sdílená medicína, využití ověřených
postupů jak západní, tak tradiční čínské medicíny. Proč
to u nás není nijak podporováno?
V říjnu 2017 jsem měl možnost se zúčastnit prvního mezinárodního tréninkového kurzu TCM pro pokročilé v čínském Pekingu, který byl společně organizován americkou
a čínskou stranou. Kromě zajímavých přednášek na učebně

jsme měli možnost navštívit i několik místních nemocnic
a shlédnout působení čínských lékařů v praxi. Udivilo mě,
jak daleko v používání naší západní medicíny v Číně jsou.
Absolutně se to nedá srovnat s úrovní, v jaké se snažíme
aplikovat čínskou medicínu u nás, která je v tomto porovnání mizivá.
I v zahraničí jsou metody TCM v rámci sdílené medicíny
pod kontrolou lékařů. Myslíte, že by měli nelékaři mít
možnost rozšířit péči například rehabilitační nebo rekondiční, o akreditované obory TCM?
Ne všude v zahraničí jsou metody TCM doménou pouze lékařů. A v České republice naši zákonodárci „propásli“ možnost legalizování činnosti praktiků čínské medicíny v zákoně o nelékařských povoláních. Mohli přitom mít možnost
„dohlédnout“ na státem garantované školství v tomto oboru, jakkoli by jeho vybudování nebylo jednoduché.
Jste členem ČLAS, jak se tato odborná společnost stará
o rozšíření možností další výuky?
ČLAS informuje své členy o zajímavých tématech z oblasti
čínské medicíny formou odborných setkání, konkrétně dvakrát ročně přednáškovými dny v Lékařském domě v Praze.
Organizuje také kongresy čínské medicíny v České republice a na Slovensku. Vydává odborný časopis Acupunctura
Bohemo Slovaca.
Co byl váš nejzajímavější případ, kdy akupunktura přispěla k vyléčení?
Asi nejzajímavějším případem bylo vyléčení herpesu zooster
u mojí manželky, která musela před maturitou jako porodní
sestra absolvovat stanovený počet porodů na porodním
sále. S aktivním onemocněním by její přítomnost na sále samozřejmě nikdo nepovolil. Ušní akupunkturou bylo během
týdne dosaženo kompletního vyléčení kožních eflorescencí,
takže mohla bez problémů absolvovat nutnou praxi.
Myslíte si, že by měla být výuka umožněna na českých
lékařských fakultách, aspoň jako nepovinný obor?
Tato výuka již v minulosti probíhala jako nepovinný obor
v rámci lékařské fakulty v Hradci Králové. MUDr. Ludmila
Bendová dlouhá léta vyučovala čínskou fytoterapii na
farmaceutické fakultě, také v Hradci Králové. Myslím si, že
by studenti mohli být seznamováni se základy čínské medicíny a poznávat její krásu, šíři a hloubku. Mnohé by tato
léčebná metoda zajisté zaujala ku vlastnímu prospěchu
a prospěchu jejich pacientů.
Máte osobní zkušenosti s čínskými lékaři, praxí v nemocnicích nebo výukou?
Osobní zkušenosti nejenom s čínskými lékaři mám z kurzů,
seminářů či kongresů. Zajímavé bylo měsíční působení v Colombu na Sri Lance s prof. Antonem Jayasuriyou. Pokud se
realizuje plán prezidenta Nadačního fondu TCM a alternativ
pana Jana Hovorky na vybudování center sdílené medicíny
v jednotlivých krajích České republiky, kde by bylo počítáno
s působením čínských lékařů a lékařek, rád bych této činnosti
byl nápomocen a spolupráce s čínskými odborníky se účastnil.

Text: redakce
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Č A S K O R O NA V I R U

Dá se na tuto a podobnou situaci bezpečně připravit?
Čistě teoreticky lze všechno, ale prakticky to podle mého
názoru není možné.

MUDr. Jiří Štefánek:
Připravit
se na pandemii?
Teoreticky ano,
prakticky ne.
V nekonečném prostoru komunikace se skrze
bubliny, profily, weby a platformy mohou vést
nekonečné debaty. Aktuální téma přitahuje
pozornost a zaujme ten, kdo je nejpracovitější,
nejvtipnější, nejvíc schopen rychlé a hluboké
analýzy, znalý odborných konsekvencí i detailů
a schopen přesahu v úvahách. Ty mají leckdy
ani ne hodinovou platnost, a o to je to těžší. Lidem z oboru, kteří výrazně glosují aktuální stav,
můžeme poděkovat. Přinášejí nejen přímou
osobní zkušenost, zážitky, nečekané pohledy
na skutečnost, návod k řešení, ale i odlehčení
a vtip. A jsou-li v době zásahu planety koronavirem ještě zkušenými lékaři, mohou z jejich
poznámek časem vyplynout důležité trendy. Ne
nadarmo se velké pozornosti na FB těší lékař,
kterého HOSPITALin požádal o rozhovor a který
tyto atributy má, MUDr. Jiří Štefánek.

Hospitalin 30

Změní se české zdravotnictví v “čase po koronaviru”?
Mám pocit, že se změní nejen české zdravotnictví, ale celý
svět. Pandemii nového koronaviru bych chápal jako důležitou historickou událost, která vejde do učebnic dějepisu.
Jak dalekosáhlé ty změny budou, to si netvrdím hádat.
Co je pro vás největší problém - extrémní pracovní vytížení, špatná organizace, neznámé chování viru?
Máte-li na mysli, co je pro mne největší problém s touto epidemií, tak za prvé to byla nemístná bagatelizace závažnosti
choroby, které se mediálně dopouštěla řada lékařů v době,
kdy muselo být i informovanému laikovi jasné, že situace je ve
skutečnosti mnohem vážnější. Dalším problémem je opakovaně zmiňovaný nedostatek ochranných pomůcek a jistý organizační chaos, který nicméně považuji v podobné chvíli za
nevyhnutelný. Neznámé chování viru je také problém sám pro
sebe – o viru jsme již v únoru 2020 měli velké množství informací, ale mnohdy byly nepřesné, nebo si dokonce protiřečily.
Jaký je váš názor na jednání vlády, kraje, odpovědných
orgánů? Na veřejnosti vnímáme spíš kritiku.
Ke kritice je řada důvodů, já osobně bych ale byl smířlivější.
COVID-19 je rychle vzniklá výzva obrovského rozsahu, na
kterou není možné se připravit. Vláda podle mého názoru
v řadě věcí chybovala, ale nechápejte tuto větu jako kritiku, já to spíš považuji v dané situaci za nevyhnutelné. Pro
mne osobně bylo hlavní vadou na kráse nepravdivé vyjádření pana premiéra o tom, že zdravotníci jsou vybaveni
ochrannými prostředky a v opačném případě jim je osobně
doveze. To byl naprosto zbytečný „gól do vlastní branky“.
Nebuďme však malicherní, jsou tu mnohem důležitější
okolnosti - vláda v sobě našla odvahu a relativně rychle
začala zavádět velmi razantní protiepidemická opatření,
a to mnohem dříve než západoevropské státy. Tato odvaha
pro nás možná bude rozhodující a vládě jsem za to vděčný.
Proto z celkového pohledu hodnotím pozitivně.

Co byste dělal vy jako opatření proti epidemii?
Krátce řečeno – poslouchal bych rady odborníků. Jinak
jsem s provedenými opatřeními spokojený. Omezil se sociální kontakt, podařilo se informovat společnost o důležitosti ochranných prostředků (roušky, dezinfekce rukou)
a zdravotnická zařízení mají díky tomu čas se připravit na
zvýšený počet vážněji nemocných. Co bude dál, to nevím,
ale naše startovací pozice se mi v rámci Evropy jeví nadprůměrná.
Publikujete informace z oblasti medicíny i pro laiky, myslíte, že zdravotní gramotnost u nás je nedostatečná?
To je těžké odhadnout, podle mého názoru je jistě vyšší
u mladší generace a u celkově vzdělanějších lidí. Informace lze dnes snadno získat z internetu, mnohdy jde však
o kvantitu na úkor kvality. Nejde jen o to informace získat,
musíte s nimi i umět pracovat, a to není snadné.

Mají být lidé vzdělaní víc ve vztahu k systému, odbornosti, chování v případě zdravotních problémů, o chodu nemocnic, kompetenci lékařů...?
Odpovím vám takto – V moderní medicíně je preferován
partnerský přístup, a nikoliv paternalistický. To znamená, že
lékař chápe pacienta jako partnera, není direktivní a jedná
s ním jako rovný s rovným. To ale nikdy nebude zcela dobře fungovat, pokud pacient nebude mít alespoň elementární znalosti o medicíně, práci lékařů apod. Dám vám příklad
– já prakticky nerozumím autům, nebaví mne to. A pokud
se mnou pak např. v autoservisu jednají, tak partnerský přístup nefunguje, oni mi musí říci, co je třeba udělat a já jim
to schválím. Není to v pořádku, ale jde „jen“ o auto. Zdraví
je jistě věc přednější.
Co byste pro zvýšení zdravotní gramotnosti doporučil:
nový předmět ve školách, lekce pro veřejnost, portál?
V dnešní době je podle mého názoru ideální internetový
portál. Takové portály už však v podstatě existují, napadá
mne například Wikipedia a o něco odbornější portál Wikiskripta. 
Text: redakce

Koronavir: Jak nutričně posílit imunitu
V souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací se můžeme setkat s mnoha nepodloženými doporučeními, jak nákaze COVID-19
zabránit prostřednictvím výživy. Nutriční terapeutky z Oddělení léčebné výživy Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně daly dohromady
deset tipů, kterými můžeme imunitní systém
alespoň podpořit.

„Omezit bychom naopak měli konzumaci vysoce zpracovaných potravin s nadbytkem cukru, soli a nasycených tuků.
Typicky polotovary, instantní pokrmy, nekvalitní cukroviny,
náhražky čokolády, chipsy, jídlo typu fast food,“ doplnila za
Oddělení léčebné výživy FNUSA Bc. Tesařová Markéta, DiS.
V kuchyni bychom měli dodržovat zvlášť striktně hygienu –
důkladně si umývat ruce a zamezovat křížové kontaminaci mezi syrovými a tepelně zpracovanými potravinami. Pro
správné fungování imunitního systému je kromě vyvážené
stravy důležitý také dostatečný příjem tekutin, spánek a pravidelný pohyb. 
www.fnusa.cz

„Prozatím není známá žádná speciální dieta či potravina,
která by nás zaručeně ochránila před nákazou. Nicméně
existují určitá doporučení, která mohou příznivě ovlivnit
funkci imunitního systému,“ vysvětlila nutriční terapeutka
Mgr. Veronika Volavá z Oddělení léčebné výživy FNUSA.
Měli bychom dbát na vyvážený a pestrý jídelníček, bohatý
na všechny základní živiny. Důležitý je dostatečný příjem
kvalitních zdrojů bílkovin (libové maso, ryby, mléko a mléčné výrobky, vejce, luštěniny) a ovoce a zeleniny, kterých bychom denně měli sníst minimálně půl kila. „Preferujte druhy
bohaté na vitamin C. Hojně se vyskytuje v citrusech, kiwi,
mangu, brokolici, paprice, rajčatech nebo třeba i v kysaném
zelí,“ vyjmenovala nutriční terapeutka. Kysané zelí a další fermentované potraviny (zakysané mléčné výrobky, tempeh)
jsou dobré také pro svůj obsah zdraví prospěšných bakterií,
které jsou důležité pro správnou funkci střev a imunitního
systému. Zvýšit bychom v době vysokého rizika infekce měli
také příjem omega-3 mastných kyselin a vitaminu D – obojí
můžeme doplňovat také formou potravinových doplňků.

COVID-19
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sv ě t n e moc n ic

PRAHA
FN Motol
Thomayerova nemocnice
Ústřední vojenská nemocnice
Nemocnice Na Bulovce
Odběrová místa v nemocnicích jsou na snadno dostupných místech, aby se zájemci o testování nepotkávali s ostatními pacienty. Přijímáni jsou primárně pacienti indikovaní lékařem nebo hygienickou stanicí. Ti mají test
hrazen z prostředků veřejného zdravotního
pojištění - někde mohou lidé test podstoupit
i za finanční úhradu - například na Bulovce či
v Motole za částku 2 900 - 3 000,- Kč.

OLOMOUCKÝ KRAJ
FN Olomouc
V kraji se postupně rozšířuje počet odběrových
míst na sedm. Tato kamenná odběrová místa
budou v sedmi nemocnicích v regionu: FN Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, nemocnice v Hranicích, Jeseníku, Prostějově, Přerově
a Šumperku.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
FN Ostrava
Slezská nemocnice v Opavě
NsP Havířov
JIHOMORAVskÝ KRAJ
FN Brno Bohunice
JIHOČESKÝ KRAJ
Nemocnice České Budějovice
Nemocnice Tábor
Nemocnice Strakonice
Nemocnice Jindřichův Hradec

Přibývající počet nakažených obyvatel aktivuje nemocnice i vedení krajů. V koordinaci s Ministerstvem zdravotnictví vznikají odběrová
místa. Pacienti s podezřením na onemocnění
koronavirem typu COVID-19 zde podstoupí
odběry, které budou neprodleně vyhodnoceny. Pozitivní lidé musí jít do karantény, kde
se nemoc již rozvinula, je třeba hospitalizace
a důsledná izolace na infekčním oddělení. MZ
ČR zveřejnilo seznam odběrových míst v krajích ČR: V některých nemocnicích jsou zřízena
i mobilní stanoviště.
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Pandemie:
Odběrová místa
v nemocnicích
podle krajů
Nemocnice žádají pacienty, aby odložili běžné nebo občasné návštěvy nemocnice, pokud nemají stav akutního
ohrožení, příznaky nákazy a podobně. Předem plánované
výkony a operace jsou odloženy rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví a vlády. Sledujte pokyny přímo v nemocnici
a řiďte se jimi. Myjte si důkladně ruce, dezinfikujte se v prostorách nemocnice, nesundavejte roušku nebo respirátor.

Tábor

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ON Kladno
ON Kolín
ON Mladá Boleslav
Nemocnice Rudolfa
a Stefanie Benešov

Další krajské nemocnice zatím odběrová místa nezřizují.
Jakkoli se bude situace vyvíjet i do budoucna, sledujte
náš web www.hospitalin.cz a wem Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center. Ten je neustále aktualizován.
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
FN Hradec Králové

PLZEŇSKÝ KRAJ
FN Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje otevírá další
místa pro odběry vzorků v krajských nemocnicích v Klatovech, Rokycanech, Domažlicích
a ve Stodu.
FN Plzeň posiluje infekční lůžka a připravuje
plicní ventilace. Zatím má infekční klinika pro
pacienty deset lůžek a chce je rozšířit na 30.
Nemocnice má také skoro 170 plicních ventilátorů a další bude dokupovat.

Hradec Králové
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ÚSTECKÝ KRAJ
Laboratoře Diagnostika
Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem
Nemocnice Teplice
Nemocnice Děčín
Nemocnice Most
Nemocnice Chomutov

Nekdo jiný
neexistuje
Pomoc druhým
je na vás

POMOZTE DAROVAT
KOUSEK ŠTĚSTÍ TĚM,
K NIMŽ OSUD NEBYL
ŠTĚDRÝ

I MALÝ DAR JE
DOBRÝM SKUTKEM

100%

Sami můžete zvolit příjemce daru
ze seznamu potřebných
120

POMŮŽETE?
Pokud nevíte, jak na to, navštivte náš web,
kde jsou popsány možnosti, jak dobrý
skutek vykonat.

www.dobryskutek.cz

Garantujeme, že Váš dar bude
poskytnut příjemci v plné výši

since

2005

Každá transakce je plně transparentní
a kdykoli prověřitelná
Pomáháme už 15 let a rozdělili
jsme více než 73 miliónů korun
Za svůj dobrý skutek se můžete
odměnit zajímavým suvenýrem

... je víc než dobrá rada

